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  يبر شواهد و آموزش پرستار يمبتن يپرستارمفهوم 
  

  ،زهره علي مختارييهاله خشكناب ،يپروانه آقاجر پور، پاك ديوح ،*يمژگان لطف آذر، ياسكندر فتح پور، يعل خيزهرا ش
  

 

  چكيده
و  يفن يها مهارت قيمستلزم آن است كه پرستاران بتوانند با تلف انيمددجو ريمتغ تيهمراه با وضع يمداوم علم يها شرفتيپ: مقدمه

حل  يبرا يمراقبت ي برنامه يابياجرا و ارزش ،يداده و به طراح صيرا تشخ انيمشكالت مددجو ،يخود براساس شواهد علم اي دانش حرفه
اهداف به واسطه استفاده از شواهد  نيرا داشته باشند و تحقق ا ينيمستقل بال يرگي ميتصم ييتوانا ديپرستاران با. مشكالت بپردازند نيا

 موانع موجود در پرستاري مبتني بر شواهد، مفهومهدف اين مقاله مروري بررسي  .گردد يم ليتسه ينيبال هاي در مراقبت يقاتيتحق
  .باشد هايي جهت تسهيل اجراي آن ميكار راهارائه آموزش آن و 

مبتني بر ، پرستاري آموزش پرستاري مبتني بر شواهدهاي  براساس كليدواژهمقاالت  انواع. باشد از نوع يكپارچه ميحاضر  مطالعه مروري :روش
 ProQuest, Ovid, PubMed, ScienceDirect, Googleهاي مختلف داخلي و خارجي اعم از  از پايگاه داده ،شواهد و آموزش

Scholare  وmagiran, sid مقاله در اين مطالعه استفاده گرديد 24دست آمده، در كل ه از مجموع مطالعات ب. آوري گرديد جمع .  
 كه نياز جمله ا. وجود دارد انيبر شواهد و آموزش آن به دانشجو يبرسر راه مراقبت مبتن ياديكه موانع ز دهند يمطالعات نشان م :نتايج
 اديبا تعداد ز نيپرستاران در بال نيهمچن. رندندا ييبا نحوه آموزش آن آشنا ايبر شواهد نداشته  يآموزش مبتن يبرا يوقت كاف دياسات

  . باشند يكمبود وقت و اطالعات مواجه بوده و در مراقبت براساس شواهد دچار مشكل م ماران،يب
 ديها و اسات دانشگاهتوان  مينمودن مراقبت براساس شواهد،  يدر سطح كشور و اجبار گذاري تاسيكه با س رسد يبه نظر م :نتيجه گيري

  . نمود يو علوم پزشك يپرستار انيبر شواهد به دانشجو يمبتن قبتمرا نديرا ملزم به آموزش فرآ
  

  ، پرستاربر شواهد يبر شواهد، آموزش مبتن يمبتن يآموزش، پرستار: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 Evidence(بر شواهد  يمراقبت مبتن تيبا توجه به اهم

based practice (بر  يامروزه آموزش مبتن يدر پرستار
با هدف استفاده ) Evidence based teaching(شواهد 

جهت  يقاتيشواهد تحق نياز بهتر يو عقالن حيصر ،يجد
مورد توجه  يدرباره آموزش رشته پرستارگيري  ميتصم

 ييتوانا ديبا يپرستار انيدانشجو). 1(قرار گرفته است
 نيرا داشته باشند و تحقق ا ينيمستقل بالگيري  ميتصم

در  يقاتياهداف بواسطه استفاده از شواهد تحق
 يها شآموز). 3و2(گردد مي ليتسه ينيبال يها مراقبت

ارتقاي مهم در  اريبس يبر شواهد گام يمبتن ينيبال
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اصول در  نيا كاربرد نيهمچن ،است ينيبال يها مهارت
  ).5و4(است مؤثر انيدانشجو يپرورش تفكر انتقاد

- 1872( يپزشك فرانسو Pierre Luis خچهيلحاظ تار از
و روش  يروش عدد كننده كه از او به عنوان ابداع )1787

انجام  نهيزم نيرا در ا يمطالعات شود مي ادياي  مشاهده
بر محاسبات خود نشان  يمشاهدات مبتن قيداد و از طر

مبتال به وبا كه  مارانياز ب يرياعتقاد كه خونگ نيداد، ا
 زيدانسته و تجو ديمف يماريدرمان ب يبرا كانپزش
الزم به ذكر است كه براساس . است نادرست كردند، مي
بر شواهد  يمبتن يمدارك موجود، سابقه پزشك يبرخ

 نيدر چ Qianlongاحتماال مربوط به دوران امپراتور 
  ).6(است باستان

بر شواهد  يمبتن يپزشك يها جرقه نيوجود اول نيا با
)Evidence based medicine ( در  1980در دهه

ارتقاي بهبود و  يمستر برامك يدانشكده پزشك
شده و به آموزش  داريپد يروزانه پزشك ماتيتصم
بر  ها ش، چالEBMظهور  ليدر اوا. افتيراه  يپزشك

از . شواهد بود رب يمبتن محور اعتماد به ذات عمل پزشكي
 ديويدكتر د يها فعاليتبا توجه به  EBM 1990دهه 

 اديبر شواهد  يمبتن يساكت كه از او به عنوان پدر پزشك
شده و  رفتهيو قابل اتكا پذ نينو كرديبه عنوان رو شود مي

 نيو قضاوت بهتر يابيبر محور دست ديجد يها بحث
 نيدر اول). 7(دارد انيجر يفيشواهد ك ايشواهد 
در  1386در سال  رانيا EBM ييدانشجو وميسمپوز
بر شواهد  يمبتن يپزشك خچهيعنوان تار كه تحتاي  مقاله

نكته اشاره شد كه در مكتوبات  نيبه ا د،يارائه گرد
به استفاده از شواهد در امر طبابت  زين يراز يايزكر
از پزشكي شروع شد، اما  EBPاگرچه. شده است تأكيد

ي سالمت نفوذ كرده است و حرفه ها اكنون به همه عرصه
. سوي عملكرد مستند استپرستاري نيز در حال تغيير به 

در مراقبت  90به طوري كه كاربرد شواهد از اواخر دهه 
در  رياخ از بيماران، مورد تأكيد قرار گرفته و در سالهاي

  ). 8(گرفته است رمورد توجه قرا يپرستار

فلورانس  ،بر شواهد يمبتن يپرستار خچهياز نظر تار
عرصه  نيا شگامانيپ نيجزء اول توان مي را نگليتينا

را در جامعه مورد  يبهداشت عموم تيوضع يو ؛دانست
كرد و  مي دايموجود را پ يها شكافقرار داده و  يبررس

نموده و آوري  جمعرا  يماريو ب ريمرگ و م زانيسپس م
در واقع . داد مي قرار يرا مورد بررس مارانيب يامدهايپ

 و نمود مي را اجرا شواهدبر  يهمان مراحل عملكرد مبتن
عملكرد  يها جرقه نياول EBN نهيادعا كرد در زم توان مي
  ).9(افتي يدر كار و توان مي بر شواهد را يمبتن

امروزه آموزش مبتني بر شواهد نيز با هدف استفاده 
جدي، صريح و عقالني از بهترين شواهد جهت 

گيري درباره آموزش رشته پرستاري مورد توجه  تصميم
هاي  گنجاندن برنامه همچنين به. قرار گرفته است

شود  مي تأكيدآموزشي مبتني بر شواهد در امر آموزش 
اي تبديل  ليت حرفهؤوسفانه برخي مواقع به يك مسأاما مت

شده و منظور صرف يادگيري است و در محيط بالين 
لذا در . شود ها مشاهده نمي اندوخته كارگيري بهاثري از 

مفهوم پرستاري مبتني اين مقاله سعي گرديده است تا به 
موانع موجود در آموزش مبتني بر شواهد و بر شواهد، 

هاي جهت كار راهكاربرد آن در بالين پرداخته شده و 
  . تسهيل اجراي آن پيشنهاد گردد

  
  روش

در اين . باشد از نوع يكپارچه مي حاضر مطالعه مروري
هاي  ، از پايگاه دادهيابي به منابع مطالعه براي دست

 ProQuest, Ovid شاملمختلف داخلي و خارجي 

PubMed, ScienceDirect, Google Scholare  و
magiran, sid همچنين در اين زمينه از . استفاده گرديد

نامه و يك كتاب غير الكترونيكي نيز استفاده  يك پايان
آموزش، شامل هاي مورد استفاده  كليد واژه. گرديد

آموزش مبتني بر شواهد و  پرستاري مبتني بر شواهد،
ها از كليد  براي جستجو در كليه پايگاه. بودپرستاري 

معيار انتخاب مطالعات . هاي انگليسي استفاده گرديد واژه
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ها در عنوان و چكيده مقاالت  و مقاالت، وجود كليدواژه
به زبان انگليسي و فارسي وارد مرتبط، كليه مقاالت . بود

كه  شدمقاله استخراج  2785در مجموع . مطالعه گرديد
اي بررسي و آناليز مقاله بر 24پس از بررسي تعداد 

هاي مقاالت انتخاب  در نهايت همه قسمت انتخاب گرديد و
  . شده جهت استخراج مفاهيم مطالعه گرديد

  
  نتايج

سازي مفهوم  ننتايج اين پژوهش در ابتدا منجر به روش
پرستاري مبتني بر شواهد، آموزش مبتني بر شواهد و 

سپس براساس آناليز مطالعات . هاي آن گرديد گام
هاي اساسي آموزش مبتني بر شواهد  ، چالشمختلف

 EBTهايي جهت تسهيل كار راهدر نهايت . مشخص گرديد
  .براساس مطالعات ارائه شد

  
  )EBN( بر شواهد يمبتن يپرستار مفهوم

روز به  يدر پرستار ياستفاده از شواهد علم ضرورت
امر اصطالحات مورد  نيو گسترش ا شود مي روز محرز
چنانكه عمل . دنماي مي متحول زيآن را ن ياستفاده برا

بر شواهد استخراج  يمبتن يبر شواهد از پزشك يمبتن
در  EBNبنام  يگريو بنا به ضرورت مفهوم د دهيگرد

  ).10(گردد مي مطرح يرشته پرستار
EBN با  تواند مي آن پرستار ياست كه در ط ينديفرآ

خود و  ينيموجود، مهارت بال قاتيتحق نتايجاستفاده از 
. ديمناسب را اتخاذ نما ينيبال ماتيتصم ماريعملكرد ب

با  يالديم 1980از دهه  نهيزم نيدر ا يپرستار قاتيتحق
 توان مي در واقع. آغاز شده است ينيبر آموزش بال تأكيد

 يابيارزش ك،يستميس صيتشخ نديفرآ EBN هگفت ك
استفاده از ي  و متعاقب آن اشاعه قيموشكافانه و دق

 ينيبال يها فعاليتبر  يگذارتأثير يبرا قيتحق يها افتهي
 يدر استانداردها رييتغبه وسيله است و تداوم آن 

 اتتأثير جاديباعث ا تيو در نها ردگي مي شكل يمراقبت
  ). 2(شود مي ينيمثبت در مداخالت بال

 سازي بر شواهد آماده يمبتن يپرستار يهدف از اجرا
 ينيبر شواهد، حل مسائل بال يمبتن يها پرستاران با داده

مراقبت در ارائه  يبه برتر يابيدست ،ينيبال طيدر مح
 ت،يو خالق ينوآور يمعرف ،يپرستار يها مراقبت

كمك به  ،يپرستار يها كردن مراقبت كساني
استفاده از شواهد در  ،و كار آمد مؤثرگيري  ميتصم
و  نيحل مسائل مرتبط با قوان ،يمقررات پرستار ياجرا

 يدر مقررات و معرف يبه برتر يابيمقررات، دست
  .است مقررات نوآور و خالق

 Evidence Based( مبتني بر شواهد آموزش

Teaching( بهترين با اي  را به صورت تلفيق دانش حرفه
گيري درباره نحوه ارائه  شواهد تجربي در تصميم

به اين معنا  EBT به عبارتي .اند آموزش تعريف كرده
ي، روش و نيز عمليات آموزشي بر ريز برنامهاست كه 

با تجارب مدرسان  آنمبناي شواهد معتبر و نيز تلفيق 
  ). 11(انجام شود
Emerson وRecords  ،EBT را  يدر پرستار
دانند  مي ييها شكاربرد و تداوم رو جاد،يا ،ياعتبارساز

نموده كه در  تيرا ترب يكه پرستاران ماهر و متفكر
  ). 11(ندنماي مي تيجهان فعال يمراقبت سالمت طيمح

در پرستاري، آموزش مبتني بر شواهد را به  EBT مفهوم
- صورت كاربرد هوشمندانه بهترين شواهد، براي تصميم

 درباره نوع تجربه آموزشي قابل دسترسي برايگيري 
كند كه اين  مي تعريف نموده است و تأكيد انيدانشجو
گيري در آموزش پرستاري، دربردارنده توجه به  تصميم

و شرايط آموزشي، تاريخچه  رمحتواي آموزش، ساختا
ي خاص آموزشي، فرايند ها شآموزش پرستاري، آثار رو

شرايط محيط يادگيري  ي دانشجويان،ها آموزش، ويژگي
  ). 12(و نيز برنامه درسي است

  
  بر شواهد يمبتن يپرستار ياجزا

از نظر  يمتماد انيسال يبر شواهد در ط يعمل مبتن
بوده است و  شرفتيو كاربرد در حال رشد و پ تيمحبوب
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) EBT(بر شواهد  يآن در آموزش مبتن كارگيري به يبرا
. شفاف در نظر گرفته شوند به طور ديبا ياديز يها جنبه

 ؟است EBNمتفاوت از  EBT نديفرآ ايآاين كه  از جمله
 ني، كه در ا)11(در اجزاء آنها وجود دارد؟ ييها تفاوتچه 

آنها و  يتا به اجزا ديخواهد گرد يقسمت از مقاله سع
  . موجود اشاره گردد يها تفاوت
EBN همراه با  يشواهد پژوهش نيبهتر كارگيري به

و  ازهايبا در نظر گرفتن ن ينيبال يها تخصص و مهارت
 يمبتن يدر پرستار فيتوص نيبا ا. است ماريب تيوضع

: هستند ليدخگيري  ميبر شواهد چهار جزء در تصم
و  ينيبال يها مهارت مار،يب يها شارز ،يشواهد پژوهش

  . در دسترس بودن منابع
   :اند داشته انيرا ب ريمراحل ز EBN يبرا منابعاغلب 

   ينيبال سؤالطرح  .1
مطالب مربوط جهت پاسخ  افتني يمنابع برا يجستجو .2

   سؤالبه 
  نقادانه شواهد  يابيارز .3
   مارانيشواهد جهت ب كارگيري به .4
  )4(عملكرد خود يابيارز .5
استفاده  نيدر بال EBN يكه جهت اجرا ييها مدلجمله  از

كه شامل مراحل  است (ASKME) يمدل آسكم ،دهيگرد
  :)13(است ريز
  
  
  
  
  
  
  
  

 كيبه صورت  سؤالمورد  تيوضع نوشتن: گام اول
   يسؤالجمله 
و ترين  در دسترس افتيمشخص كردن و باز : دوم گام

 يجستجو( سؤالشواهد مربوط به پاسخ ترين  جيرا
  )منابع
  تفكر نقادانه و انتخاب مداخله مناسب  :سوم گام
   امدهايپ يريگ همداخله و انداز ياجرا: چهارم گام
  شده  جاديا راتييتغ يابيارز: پنجم گام

در كتاب خود تحت عنوان  Boswellو  Cannon نيهمچن
"Evidence Based Teaching in Nursing "  آموزش

عنوان  ايو پو يكل ستميس كيرا ) EBT(بر شواهد  يمبتن
معتبر شده توسط شواهد را  كه اصول آموزشياند  كرده

 ياز دانش را برا يديتا سطح جد دنماي مي استفاده
كرده، حفظ  تيحما ناگونگو يها محيطدر  رانيفراگ

آن مطرح  يرا برا ريز يها دهد؛ و گامارتقاي نموده و 
  ) :11(اند نموده
   سؤالمواجهه با  :اول گام
  بر متون  يمرور :دوم گام
   يآموزش يها استراتژي ييشناسا :سوم گام
   يآموزش راتييتغ جاديا :چهارم گام
  اعمال شده  راتييتغ يابيارز :پنجم گام

در مورد  Boswellو  Cannonكه اي  سهيمقا براساس
رسد تفاوت  به نظر مياند  انجام داده EBTو  EBPمراحل 

) 1جدول (آنها وجود داشته باشد  يدر مراحل كل ياندك
  ).11(است دهيكه در ادامه بحث گرد

  
 كيبه صورت  سؤالمورد  تيوضع نوشتن :اول گام

   يسؤالجمله 
كه در  يسؤالعملكرد و  كيگام با مشاهده پرستار از  نيا

 حل آن مشكل يبرا كه يو تالش شود مي جاديذهن او ا
در  ديكه با يديشواهد جد يريادگيهنگام  ايو  كند مي

. گردد مي آغاز رديمورد استفاده قرار گ يعملكرد پرستار
بار با  نيروز چند كي يكه در ط ندگوي مي پرستاران

كردن  سؤالكه در اغلب موارد با اند  شده روبرو يطيشرا
  .آورند به دسترا  اطالعاتياند  از همكاران تالش كرده

  جواب معمول معمول تسؤاال
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  ” ...............ما معموال“  ”انجام دهم؟ چطور“
 ديچرا ما با“: بپرسند گونه اينكه  رنديبگ ادي ديبا پرستاران

آن را  متواني مي چطور“ ”م؟يروش آن را انجام ده نيبه ا
تر  دهيچيپ سؤال تر بيشبا فكركرن  ”م؟يبهتر انجام ده

 سؤال كي. كند مي را آغاز EBN نديو پرستار فرا شود مي
شواهد  يبرا تر بيش قيشده منتج به تحق يخوب طراح

را  يبر شواهد بهتر يمبتن امديپ جهيگردد و در نت يم
به باشد كه  ييشامل اجزا ديبا سؤال كي .سازد مي فراهم
  . شود مي گفته PICOTاختصار  طور

P: Population تيجمع  
I: Intervention  مداخله  

C: Comparison يبرا يارياستاندارد كه مع نييتع 
  .است سهيو مقا يابيارز

O: Outcome امديپ  
T: Time زمان   

براساس  سؤالتفاوت،  يبا كم EBTگام اول  در
PSCOT است ريكه به قرار ز ردگي مي شكل :  

P: Population انيدانشجو( تيجمع (  
S: Strategy يآموزش يها استراتژي   

C: Comparison يابياستاندارد ارز   
O: Outcome امديپ   

T: Time  زمان  
  

و ترين  در دسترس افتيمشخص كردن و باز : دوم گام
  سؤالشواهد مربوط به پاسخ ترين  جيرا
 يدر بررس ياديمهارت ز ديمرحله پرستار با نيا در

 ها مهارت نيا. كردن مقاالت داشته باشد دايمتون و پ
 رمهارت در نوشتن و خواندن اطالعات نقادانه نظي: شامل
كار با  هيپا يها متون، مهارت يابيو ارز قيتحق تيهدا
 دياست كه با يو پزشك يپرستار قاتيتحق يبرا وتريكامپ

. گرفته شود ادي ياز آموزش پرستار يخشبه عنوان ب
آنان  ياستفاده از كتابداران و جلب همكار ديمطالعات جد

جهت  .اند كرده فيارزشمند توص اريرابطه بس نيرا در ا
مشابه  يها مراقبت يجستجو ،يدر عملكرد پرستار رتغيي

گفتگو با همكاران و مرور  قياز طر ها مارستانيب ريدر سا
 يجرهايمرتبط با پروس يها مشي و خط ها سياست
  .است ديمف زين يآموزش يها كتابچه اي يپرستار

بر متون است كه  يشامل مرور زين EBTدوم در  گام
 ديمطرح شده در گام اول و براساس كل سؤالبراساس 

. ردگي مي صورت د،آي مي به دست سؤالكه از  ييها واژه
 ليمنابع را تسه يخوب و واضح معموالً جستجو سؤال
 ديمقاالت موجود با نيتوجه نمود كه از ب دياما با. دنماي مي

را  ها شكافرا انتخاب كرد كه بتواند  ييها مقاالت و داده
 ياستراتژ نهپر نموده و با اطالعات موجود در زمي

  . سازگار باشد ياددهي
  

  مداخله نيتفكر نقادانه و انتخاب بهتر: سوم گام
 ،ييروا رينظ از دقت شواهد مربوط افتني يآگاه

 يبرد برارو قابل كا ينيبال يمعناداربودن،  كننده متقاعد
 ديمرحله با نيپرستار درا. است ينيبال طيدر مح اي ماريب

 دايشده را پ يبررس قاتيتحق تيفيك ،را بداند قيروش تحق
را دنبال  قيتحق نيمحقق قوان ايآ گريبه عبارت د(كند 
حاصل  نانياطم قيتحق نيا جياست تا بتوان به نتا ودهنم

و ارجاع به  ينيبال انيمرب ،قيكتب روش تحق .)كرد
پرستاران  يبرا نهيزم نيمتبحر در ا ديو اسات نيمدرس
متقاعدكننده  قاتيتحق صورتي كهدر . هستند كننده كمك
آنها و مداخله  ينيبال تياهم نهيدر زم دي، پرستاران باباشد

  .دنتقكر نقادانه داشته باش ينيبال كرددر عمل
خواهد نمود؟  جاديا يرييروش تغ نيا ايآ: نقادانه تسؤاال

 تواند مي است معنادار يرروش از نظرآما نياگر ا ايآ
 نهيروش هز نيا ايآمثالً (باشد؟  معنادارهم  ينيازنظر بال

مشخص شد شواهد  صورتي كه در) اثربخش است؟ - بر
 دارند پرستار ينيبال تيهم اهم هم متقاعدكننده هستند و

 كيبه عنوان  نيدر بال برد آنرمورد كا در تواند مي
  .رديبگ ميمداخله در عملكرد تصم

بر متون و با در نظر  يمرو به دنبال EBTگام سوم  در
آنها،  يها شو ارز انيدانشجو اتيگرفتن خصوص
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مناسب  يو منابع، استراتژ ،يسازمان ،يمالحظات مال
نكته توجه نمود كه  نيبه ا ديبا. گردد مي انتخاب ياددهي

در  ديمنحصر به فرد بوده كه با يآموزش طيهر مح
 نديدر فرآ راتييگرفته و تغ رمورد توجه قرا يزري برنامه

   .را براساس شواهد اعمال نمود ياددهي
  

  امدهايپگيري  و اندازه ريياعمال تغ: چهارم گام
در نظر  PICOTاز  يبه عنوان بخش امدهايپگيري  اندازه

عمده در  رييتغ كيگفته شده است كه معموال قبل و بعد از 
 رييقبل از هرگونه تغ. ردگي مي انجام مؤسسهعملكرد 

 يكوچك تيجمع يرو يمطالعه مقدمات مؤسسهعمده در 
از  يمطالعه به عنوان بخش نيا جيو نتا ردگي مي صورت

 بزرگتر مورد استفاده قرار ميتصم كي يشواهد برا
بر  يپروژه مبتن كيگيري  اندازه نيااين كه  نييتع .ردگي مي

از  يبه عنوان بخش ،يقاتيمطالعه تحق كي ايشواهد است 
در  يموضوعات انسان يكه قرار است روگيري  اندازه

  .دارد ياديز تياهم رد،يصورت گ مؤسسه
 ياستراتژ يشامل اجرا EBPهمانند  EBTچهارم  گام

 ،يآموزش طيهمراه با در نظر گرفتن مح يآموزش
  . است و منابع يو سازمان يمالحظات مال

  رييتغ اي يعمل ميتصم يبرا يابيارز: پنجم گام
مورد  رييتغ ايآ كند مي نيياست كه تع ينديفرآ يابيارز

 جينتا ايآ ر؟يخ ايكرده است  جاديرا ا ينظر تفاوت
در  رييتغ اياست؟ آ يمطالعه مقدمات كيحاصل از 

بوده است؟  مؤثر ماريب يامدهايعملكرد در بهبود پ
روش مورد نظر  ايآ خورد نمي به چشم ياگر تفاوت يحت

 رييتغ ايرا داشته است؟ آ يافاض نهيارزش زمان و هز
بخش مورد  مارانيب تيجمع اي مارانتك بي با تك سو هم

او، نظر پرستاران  هاتينظر با درنظر گرفتن ترج
 اي است فوق مارستانيب التيو تسه ها سياستموجود، 

نظر  ،يو باالخره بر اساس دانش قبل ر؟يخ
الزم  ريو پرستاران بخش تفس ينظران پرستار صاحب

  .رديشواهد صورت گ زا

هر  يبرا. است نديفرآ يابيشامل ارز EBTدر  يينها گام
در نظر گرفته شود تا مشخص گردد  ياريمع ديبا سؤال

را در  يريادگياعمال شده توانسته  راتييو تغ نديفرآ ايآ
 امدهايپ PSCOTدر . دينما ليتسه يآموزش طيمح

 يابيارز يبرا ياريو به عنوان مع دهيمشخص گرد
  .شوند مي اعمال شده در نظر گرفته راتييتغ
  

  شواهد بر يمبتن يپرستار بر موثر عوامل
 رييتغ يپرستار حرفه اگرچه كه دهد يم نشان قاتيتحق

 نيا اما كرده شروع را EBP يسو به خود ميپارادا
 از گذشته. است بوده كند كشورها از ياريبس در رييتغ
 و هستند مواجه مشكل با EBP در پرستاران آن

 در شواهد نيبهتر افتني در آنها مشكل نيتر بيش
 موانع متون يبررس. باشد يم نيبال در آنها از استفاده

 عنوان شواهد بر يمبتن مراقبت ريمس در را ريز
 قاتيتحق نبودن يكاربرد: از عبارتند كه اند كرده

 شواهد يابيارز و پرستاران مهارت عدم ،يپرستار
 تعداد سازمان، تيحما عدم ،يكاف وقت نداشتن ،يقيتحق
 نيهمچن). 10(مجالت به يدسترس عدم و ماريب اديز

 كار طيمح طيشرا و موجود يروندها به كردن عادت
 گريد از فيتكل رفع به ليتما و پرستار كمبود شامل
  . است شده شمرده يپرستار در شواهد كاربرد موانع

 بيترغ و يآموزش يها برنامه در رييتغ وجود نيا با
 نمودن روز به و قيدق يروشها به انيدانشجو
 از آنان مهارت و دانش يارتقا يبرا اطالعات،

 گنجاندن لذا. ديآ يم شمار به آموزش يها تياولو
 يها برنامه در شواهد بر هيتك با يريادگي يها برنامه
. است دهيگرد هيتوص يپرستار انيدانشجو يآموزش

 يآموزش يزير برنامه در EBT زين رانيا در
 شمرده يضرور كشور يپزشك علوم يها دانشگاه

  ).8(است شده
  

 بر يمبتن يپرستار آموزش در موجود يها چالش
  شواهد
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 برداشته راه سر از موجود موانع ديبا EBT يبرا
 آن با يپرستار انيدانشجو كه يموانع نيتر بيش. شوند

  ): 4( است ريز موارد شامل كنند يم برخورد
 يپرستار آموزش كه معتقدند يپرستار دياسات. 1

  .است زودگذر برنامه كي شواهد بر يمبتن
 سيتدر در يپژوهش شواهد نيآخر از استفاده. 2

  .ستين شواهد بر يمبتن آموزش دهنده نشان
 .است ريگ وقت EBN نديفرآ آموزش. 3

 اجازه انيدانشجو ،EBN نديآفر آموزش رغم يعل. 4
 بر ها آزمون. 5.ندارند نيبال در را شواهد از استفاده
 كتب اساس بر بلكه شوند ينم يطراح شواهد اساس
  .است قبل ها سال به مربوط كه هستند يمرجع
 شواهد بر يمبتن يپرستار يها چالش و موانع نيهمچن

 موارد شامل رانيا در شده انجام مطالعات براساس
  : است ريز

  
 بر يمبتن يپرستار مورد در عملكرد و يآگاه كمبود -

  شواهد

 بر يمبتن مراقبت ارائه يبرا موجود امكانات كمبود -
 شواهد

 )مكمل طب( يحقوق و يقانون مسائل -

 بر يمبتن ينيبال يها دستورالعمل تيفيك بودن نييپا -
 شواهد

 يگذار ارزش هرم در تر پرارزش مطالعات كمبود -
 التيتحص يها نامه انيپا نيب در زيمتاآنال رينظ مقاالت

 اي مشكل يدسترس و يپرستار يها دانشكده در يليتكم
  يخارج مقاالت از سطح نيا به محدود

 نيا در انيدانشجو تيترب در يآموزش مشكالت - 
 )12و8و6(نهيزم

  )EBT(و آموزش مبتني بر شواهد ) EBP(مقايسه عمل مبتني بر شواهد  :1جدول 
EBT EBP  

 C، )مداخله( I، )جمعيت(PICOT :Pبراساس  سؤالطرح   )زمان( T، )پيامد( O، )مقايسه( C، )استراتژي( S، )جمعيت(PSCOT :Pبراساس  سؤالطرح 
  )زمان( T، )پيامد( O، )مقايسه(

  بهترين عمل ييجستجوي شواهد موجود براي شناسا  بهترين عمل ييجستجوي شواهد موجود براي شناسا
ي دانشجويان، در محيط ياددهي و ها شي تدريس با خصوصيات و ارزها مهارتادغام 

  ها راه حل يادگيري، در زمان انتخاب
ي بيماران در زمان انتخاب ها شي باليني و ارزها مهارتتوجه به 
  مداخله

  ايجاد تغييرات باليني مورد نياز براساس منابع موجود  شروع اصالحات آموزشي مورد نياز براساس مالحظات سازماني، مالي و منابع
رزيابي تغييرات با توجه به رضايت بيماران، مالحظات مالي، ا  ارزيابي تغييرات براساس معيارهاي تعيين شده براي محيط آموزشي

  اي سازماني و حرفه
  

بحث
ه و ب EBTهاي اساسي در خصوص  باتوجه به چالش

تغييرات اساسي در آموزش بايد ، EBNدنبال آن 
دانشجويان پرستاري صورت گرفته و به اين نكته توجه 

مهم است اما  اريمطالعات مرتبط بس افتنياگرچه نمود كه 
. باشد ميمهم  اريبس زين نيمطالعات در بال كارگيري به
 يتفكر انتقاد يدارا ديبا نيدر بال EBN كارگيري به يبرا

قضاوت درست  كي ماريب تيبود و بتوان براساس وضع
انجام  قاتيبرطبق تحق يراه اساس به دنبالو انجام داده 

  .)14(انجام داد ماريب يمداخله را برا نيشده بود تا بهتر

 ياجراكه براي  ييها كار راهجهت دستيابي به اين امر مهم 
در متون مختلف ارائه  بر شواهد يمبتن يآموزش پرستار

در طول  انيدانشجو هيكلابتدا بايد  گرديده اين است كه
بر  يمبتن يپرستار يالزم برا يها مهارت همه ليتحص

 يبررس وتر،يمهارت كار با كامپ( نديشواهد را اخذ نما
نقادانه  يابيبا آمار و ارز ييآشنا ،و مجالت مرتبط ها تيسا

با  انيدر برنامه آموزش دانشجو رييتغ يبرا). مقاالت
دارد كه  يبه شواهد ازين يآموزش تيري، مدEBN كرديرو

 نيآموزش به ا يو قابل اجرا را برا يبرنامه عمل كيبتوان 
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 كي يخصوص در ط نيدر ا Carlock. نمود شنهاديپ وهيش
 يابيرا جهت آموزش و ارزاي  برنامه نگر ندهيمطالعه آ

استفاده از منابع و  نهيدر زم يپرستار انيمهارت دانشجو
Database 15(نموده است شنهاديپ .(Aronson زين 

 يبرنامه كارشناس يبرا) شرفتهيو پ يمقدمات( ييها دوره
را به سمت  انيو اجرا نموده است كه دانشجو يطراح

و بعد  ييدوره دانشجو يبر شواهد در ط يمبتن يپرستار
  ).16(دهد مي سوق يالتحصيل فارغاز 

نحوه آموزش اي  مطالعه يدر ط زين Ciliska نيهمچن
  ): 4(است ريرا مشخص نموده كه به شرح ز EBN نديفرآ

 EBN نديفرآ ،يدوره كارشناس انيدانشجو آموزشجهت 
 انيساله به دانشجو چهار يبرنامه درس كيدر  ديبا

كه در سال اول  بيترت نيبه ا. داده شود ادي يكارشناس
برگرفته از  يپژوهش سؤالتا  ديريبگ ادي ديدانشجو با

منابع در  يرا طرح كرده و با نحوه جستجو نيبال
CINAHL  وPubMed در سال دوم . آشنا شود

و  يفيك اي، مداخله يها شپژوه يابيارز ديبا انيدانشجو
 يابيدر سال سوم ارز. اموزنديرا ب ها كيستماتيمرور س

و سرانجام . رنديبگ اديو منابع آنها را  ينيبال يها نيداليگا
در  يكه چگونه شواهد پژوهش اموزنديدر سال آخر ب

در كنار گذراندن  نيهمچن. هستند قابل استفاده نيبال
درخواست گردد تا  انيدانشجو زا ديبا يتئور يواحدها
به  نيشواهد را در بال ،ينيبال يگذراندن واحدها يدر ط
  ).18تا16و4(ببرندكار 

نيز  يليتكم التيتحص انيدانشجو آموزشدر خصوص 
 التيتحص انيدانشجوبايد به اين نكته توجه نمود كه 

ممكن است با  يبا وجود گذراندن دوره كارشناس يليتكم
EBN دو ترم به آنها  اي كي يدر ط. نداشته باشند ييآشنا

منابع،  يجستجو ،يپژوهش سؤال جاديدر مورد نحوه ا
 كيستماتيمرور س ،يفيك اي، مداخله يها شپژوه يابيارز
 نيااين كه  با وجود. آموزش داده خواهد شد ها نيداليو گا

اما اند  و آمار را گذرانده قيواحد روش تحق انيدانشجو
را  قاتيتحق جياستفاده از نتا هنوز ممكن است توانايي

  .نداشته باشند
 يليدرجه تحص يبه عنوان افراد دارا انيدانشجو نيا از

تا سازمانها و  رود مي دكترا انتظار ايارشد  يكارشناس
در  رييتغ جاديرا جهت ااي  كرده و برنامه يابيرا ارز افراد

با  ييكه الزمه آن آشنا ندينحوه ارائه خدمات ارائه نما
و  EBPكاربرد  يها مدل قات،يتحق جيموانع كاربرد نتا

 نيكه در ا. است رييتغ جاديا ندياستفاده از فرآ ييتوانا
 ييواحدها يليتكم التيتحص يها از دوره يخصوص برخ

و ارائه  كيستماتيرا در مورد نحوه انجام مرور س
  . دهند مي ارائه ها نيداليگا

با نحوه استفاده از  ديبا التحصيل فارغپرستاران  نيهمچن
 ييآشنا ينيبال يريگ ميو تصم نيدر بال يشواهد پژوهش
است كه  نيبر ا يكشورها مبن تر بيش استيس. داشته باشند

 ييآشنا EBNمراقبت گردند كه با  يتوسط پرستاران مارانيب
 تصورت آموزش ضمن خدمه را ب ييها دوره ديلذا با. دارند

  ).20و19و17و4(آشنا گردند EBNگذرانده و با نحوه 
  

 EBN يارائه شده در خصوص اجرا يهاكار راه ريسا
  :است ريشامل موارد ز

  )كياستراتژ يها برنامه( يگذار سياست �
  در دانشكده  EBNو  يبرنامه آموزش ياعتبارساز �
  نالتحصيال فارغاز  يانتظارات آموزش نيتدو �
  EBN ندآي در فر انيالگو بودن مرب �
و آمار را  قيكه روش تحق يدياسات كرديرو رييتغ �
، هرچند كه در برابر آن EBN يبه سو كنند مي سيتدر

  نشان داده شود ييها مقاومت
 يريادگيدرجهت  دياسات يبرا يفرصت مطالعات جاديا �

  نگرش مثبت به آن جاديو ا EBNاصول آموزش 
 ديدر دانشگاه و دعوت از اسات يها دوره يبرقرار �

   يمورد جهت سخنران نيباتجربه در ا
كردن  كپارچهي يبرا يآموزش هيأت سازي آماده �

EBN ينيبال يها به دوره  
 در ييها به نگارش پروژه علمي هيأت ياعضا قيتشو �
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آن  يابيو ارز EBNبر  يخصوص برنامه مبتن
  ).18و7(ها برنامه

  
  نتيجه گيري

است ولي تعداد  ساالنه در حال افزايش تحقيقات پرستاري
هاي تحقيقات در بالين استفاده  اندكي از پرستاران از يافته

يكي پرستاري مبتني بر شواهد كنند كه عدم آشنايي با  مي
بر  يمبتن هيمراقبت بر پا ارائه يبرا .داليل آن استاز 

 كيبر اساس  يپرستار انيشواهد، آموزش دانشجو
 گذاري استيس يستيبر شواهد، با يمبتن كولوميروك

بر  يمبتن يآموزش پرستار ،علمي هيأت ياعضا. گردد
عالوه . آموزش خود قرار دهند تيدر اولو ديشواهد را با

 ييتوانا جاديا يو آمار برا قيروش تحق يبر ارائه واحدها
 ديجهت كار براساس شواهد، با انيدر دانشجو

صورت گرفته و  يدر برنامه درس ياساس يها ينيبازب

لحاظ شده و  يدر برنامه درس EBNمربوط به  يواحدها
 نيا در انياز دانشجو يمشخص گردد كه چه انتظارات

گردند تا  قيتشو ديبا انيدانشجو. وجود دارد يواحد درس
گرفته و نشان دهند كه به كار  نيشواهد را در بال

با  نهمچني .اند كسب نموده نيالزم را در بال يها مهارت
نمودن  يو اجبار يدر سطح كشور گذاري تاسيس

را ملزم به  ديو اسات ها دانشگاهمراقبت براساس شواهد، 
 انيبر شواهد به دانشجو يمراقبت مبتن نديآموزش فرآ

  .نمود يو علوم پزشك يپرستار
  

  قدرداني
دانند از اساتيد  نويسندگان اين مقاله بر خود واجب مي

محترم دوره دكتري پرستاري كه در تدوين اين مقاله 
   .همكاري داشتند، تشكر ويژه نمايند
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Concept of evidence based nursing and nursing 
education  

 
Zahra Sheikhalipour1, Eskandar Fathi-Azar2, Mojgan Lotfi3, Vahid Pakpour4, Parvaneh 

Aghajari5, Haleh Khoshkanabi6, Zohreh Alimokhtari7 
 

Abstract 
 
Introduction: Contemporary advances in technology and sciences parallel to changeable patients' status 
make it essential to nurses to combine their skills and knowledge with evidences in order to identify patients' 
problems, care planning, implementation and evaluation through interaction with other health team 
members. Nurses must be able to make clinical decisions independently which is possible just by using 
research evidences in clinical practice. The purpose of this article is concept of evidence based 
nursing and teaching barriers and facilitators in nursing. 
Methods: This article is an integrative review. Different data bases such as ProQuest, Ovid, 
PubMed, Science Direct, Google Scholare magiran, sid were applied for collecting articles by 
using evidence based teaching, evidence based nursing and education as key words. At all 24 
articles have been included in this review.  
 
Results: Studies show many barriers in implementation of EBN and teaching it to students. For example 
professors do not have enough time to teach EBN or do not know how to teach it. Furthermore nurses have 
information and time shortages and workload that make it hard to work based on evidences. 
Conclusion: It seems that by making national policies and making EBN compulsory, universities and 
professors will teach EBN to nursing students.  
 
Keywords: Education, Evidence based nursing, Evidence based teaching 
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